
 
 

 

 

 

Groot onderhoud Kruidenwijk Fase 4 

Reactieformulieren d.d. 26 maart 2015 

 

Hieronder volgen onze reacties op uw wensen, ideeën en suggesties. Wij hebben geprobeerd deze ideeën, wensen en suggesties op te nemen in de 

nieuwe plannen indien dit technisch en/of financieel gezien mogelijk was. We hebben alleen verzoeken voor het verwijderen van bomen kunnen 

opnemen als daar een goed technisch argument voor is. De antwoorden op de inrichting van hofjes en het verwijderen en planten van bomen in de 

hofjes zijn tot stand gekomen vanuit de reacties van de bewoners en enquêtes en vallen onder bewonerswensen. 

 

Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 

1. Dalkruidstraat 1 boom in de Ebbekruidstraat is niet gekapt ter hoogte van het huis. Deze 

wordt neem ik aan nog gekapt.  

Dat klopt ! Dit is doorgeschoten bosplantsoen 

(struiken die een boom geworden zijn) en word 

nog verwijderd. 

  Groenstrook Dalkruidstraat hoek Fluitekruidstraat gras behouden. Dit geeft 

een ruimtelijk effect en sluit aan op de inrit. Zelf onderhoud ik dit perceel al 

sinds 1990. Voordeel: geen investering, geen onderhoud op termijn. 

Het wordt geen gras maar beplanting om de 

structuur van de straat te behouden. 

2. Beursjeskruidstraat Wij verzoeken het verwijderen van de Eik achter onze tuin op de 

gemeentegrond daar hij veel overlast geeft, zon en licht.  (zie ook tekening) 

De boom blijft staan. Zoals reeds met u  

besproken zullen we deze boom extra gaan 

snoeien zodat deze behouden kan blijven. 

3. Beursjeskruidstraat Wij hebben het verzoek of de lantarenpaal bij no. 10 ± een halve meter  naar 

rechts kan worden verplaatst i.v.m. het inrijden van de oprit.  

Akkoord, de lantarenpaal gaat een halve meter 

naar rechts. 

4. Fonteinkruidstraat Parkeren huizen nr. 1 t/m 11 

Wij hebben 6 huizen maar 5 parkeerplekken, hebben daar vaak burenruzie om 

terwijl het makkelijk te realiseren is voor 6 parkeerplekken, dan maar geen 

perkjes of lantaarns, die evt. naar de overkant waar ze nu ook staan. Tevens 

betere wegverlichting. 

In de Fonteinkruidstraat worden 4 extra 

parkeerplaatsen aangelegd. 

 

De verlichting voldoet aan de gestelde richtlijn. 

5. Fonteinkruidstraat Parkeren 

Wij wonen in een blok van 6 huizen, met 5 parkeerplekken. Er is ruimte voor 6 

als er geen groen en/of lichtmasten worden neergezet. Onze overburen 

beschouwen de plekken bij ons voor de deur als “openbaar” en ondanks 

oprit/garage vinden ze het geen probleem lekker bij ons voor de deur te gaan 

staan. Het is of ruzie of de brutale mens heeft de halve wereld.  

De parkeerplaatsen zijn inderdaad openbaar. 

6. Fonteinkruidstraat 

(Handtekeningen aktie 

Bomen op het hof zijn wat mij betreft zeer ongewenst.  Handtekeningen actie 

geweest, veel tegenstemmers. Huis gekocht op het zuidwesten i.v.m. de zon. 

De inrichting van de hofjes is geënquêteerd. De 

enquête is d.m.v. een bewonersbrief met u 
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opzoeken)(zit in mapje 

reactieformulieren) 

Bomen nemen dit weg. Buitengewoon hinderlijk (de gekozen positie betekent 

binnen afzienbare tijd een (zon) lichtprobleem. 

gedeeld. De definitieve inrichting is te vinden op 

www.almere.nl/gokruidenwijk  

7. Bolkruidstraat Hazelaar in groenstrook behouden, t.h.v. Bolkruidstraat 6 (tussen 

Bolkruidstraat-Kroonkruidstraat. 

We proberen tijdens de werkzaamheden de 

hazelaar te behouden. 

  “Huis-afspraak”: ik voldoe aan criterium/geen boom in groenstrook terug) 

graag maak ik van aanbod heer Ruis gebruik: boom op kosten van gemeente in 

eigen tuin.  

Vragen:  

-hoe moet ik dat aanvragen|? 

-wat is budget? 

-vrije keus in boomtype? 

-aan bepaalde deadline gebonden? 

De afspraak voor bomen in eigen tuin geldt voor 

straten waar bomen in de bestrating zijn 

verwijderd en geen bomen op gemeentegrond 

terug komen. Dit als tegemoetkoming aan 

bewoners. Bij u komt er groen terug, een vak 

beplanting met solitaire heesters. 

8. Bolkruidstraat Graag aandacht voor/goed kijken naar kruising Weidekruidveld-

Bonenkruidstraat. Gevaarlijke kruising voor fietsers, met name voor de 

kinderen ! Stopbord? 

De zichthoeken zullen worden verbeterd en het 

attentie niveau verhoogt. 

9. Bolkruidstraat Parkeerplaatsen Bolkruidstraat bij volkstuinen. Hier kunnen ca. 9 file 

parkeerplaatsen ontworpen worden b.v. door open stenen te plaatsen zodat er 

gras doorheen groeit. 

Er worden 3 extra parkeerplaatsen gerealiseerd 

(ten opzichte van de presentatietekening van de 

2
e
 inloopavond) aan de Lintgrasstraat.  

Parkeerplaatsen aan de Bolkruidstraat is 

technisch niet wenselijk. 

10. Bolkruidstraat Parkeervakken zijkant Bolkruidstraat, doordat de bomen verwijderd worden is 

er geen natuurlijke stop meer van het parkeervlak. Als mensen  hun auto meer 

naar de hoek zetten kunnen grotere wagens de bocht niet meer nemen b.v. 

brandweer auto met aanhanger en de doorgang van het pad kan afgesloten 

worden door een auto. 

Er wordt gekeken naar een fysieke afscheiding 

om de bocht te beschermen.  

  En we willen extra parkeerplaatsen i.p.v. gras aan de zijkant Bolkruidstraat 

geen insteek, gewoon fileparkeren. Mogen ook stenen met gaten zijn waar het 

gras doorheen kan groeien. 

Er worden 3 extra parkeerplaatsen gerealiseerd 

(ten opzichte van de presentatietekening van de 

2
e
 inloopavond) aan de Lintgrasstraat.  

Parkeerplaatsen aan de Bolkruidstraat is 

technisch niet wenselijk. 

11. Hartekruidpad  Niet eens met opstelplaatsen COP, te ver van bestaande plaats. De container opstelplaats is inderdaad iets verder 

dan de huidige maar valt binnen de normale 

loopafstand. 

  Technisch niet mogelijk jullie reactie op de extra parkeervakken langs water 

Loogkruidstraat. Technisch is alles mogelijk, maak wat beschoeiing en klaar is 

Kees. 

Tussen huisnummer 25 en 29 worden er 6 extra 

langsparkeervakken gemaakt. Parkeervakken 

worden uitgevoerd in grasbeton stenen. 

12. Hartekruidpad Parkeerplaatsen uitbreiden gaarne aan de waterkant. Tekort aan 

parkeerplaatsen waardoor er nu auto’s dubbel staan in de doorgaande straat, 

moet je slalommen. En hulpdienst kan er niet door. Langs waterkant genoeg 

ruimte, is nu allemaal stuk gereden.  

Tussen huisnummer 25 en 29 worden er 6 extra 

langsparkeervakken gemaakt. Parkeervakken 

worden uitgevoerd in grasbeton stenen. 

13. Loogkruidstraat Graag bomen terugplaatsen aan de Kruidenweg (is beloofd) en een grote haag 

aan de Loogkruidstraat (aan de Kruidenweg)  

Er worden 3 extra bomen teruggeplant (3 eiken). 

Totaal 6 extra bomen geplaatst. Er komt een 
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En: verkeersremmende maatregelen op Kruidenweg, want er is nu een 

begraafplaats en er wordt echt te hard gereden op de Kruidenweg. 

hoge haag tegen de erfafscheiding,  en langs de 

Kruidenweg een lage beplanting strook 

 

Niet akkoord. Ervaring leert dat er 

geluidsoverlast optreedt bij optrekkend en 

remmend verkeer. 

Ongewenste trillingen door zwaar verkeer. 

14. Loogkruidstraat Plantvak achter Loogkruidstraat (even nummers) leidt tot onbereikbaarheid 

achterzijde tuin, liever gras handhaven. 

De doorsteken naar de achterzijde van de tuin 

blijven gehandhaafd. 

  Indien gekozen wordt voor een plantvak dan laag (<1 m.) en voldoende 

afstand tot achterzijde tuin. 

Nieuwe plantwerk wordt op voldoende afstand 

van de erfafscheiding geplant. 

  Hondenuitlaatpad tussen busbaan en Kruidenweg ter ontlasting grasveld 

achterzijde Loogkruidstraat.  

Akkoord. 

  Uitbreiding aantal parkeerplekken t.h.v. water Loogkruidstraat. Tussen huisnummer 25 en 29 worden er 6 extra 

langsparkeervakken gemaakt. Parkeervakken 

worden uitgevoerd in grasbeton stenen. 

  Vervallen COP hoek Loogkruidstraat/Speenkruidstraat is de nieuwe plek groot 

genoeg? 

De nieuwe container opstelplaats is groot genoeg. 

15. Loogkruidstraat  De bomen in de groenstrook t.h.v. Loogkruidstraat 29 vervangen door lagere 

bomen en geen Elzen. De bomen ook meer naar het water verplaatsen. 

Redenen: schaduw in de tuin voorkomen, ruimte maken voor parkeervakken. 

Dit is een ander type Els dan die eerder in de 

wijk stonden. Deze is beter geschikt voor 

woonwijken. Soort  blijft gehandhaafd. Bomen 

worden wel verplaatst richting water. 

16. Loogkruidstraat Nogmaals parkeerplaatsen bespreken. De strook is deels ongeschikt omdat 

deze “teveel” zou aflopen. Recht inparkeren geeft “frictie” schuin inparkeren 

niet, maar kost meer ruimte. Liever één parkeerplek minder dan géén. Daar 

waar het technisch dus wel kan, parkeerplaatsen creëren. 

Tussen huisnummer 25 en 29 worden er 6 extra 

langsparkeervakken gemaakt. Parkeervakken 

worden uitgevoerd in grasbeton stenen. 

17. Fluitekruidstraat  Als opstelplaats afvalbakken verplaatst moet worden, dan hebben wij geen 

bezwaar als die aangrenzend aan het St. Janskruidplantsoen komt.  

De nieuwe container opstelplaats komt niet in 

het St. Janskruidplantsoen. 

18. Fluitekruidstraat Een stukje bestrating door het openbaar groen op de Bonenkruidstraat zodat 

het voetpad doorloopt. (parallel aan de Fluitekruidstraat. 

Akkoord,  het voetpad wordt doorgezet. 

19. Fluitekruidstraat Verlichting: Fluitekruidstraat achter tuinen, looppad. Er is geen verlichting, 

stikkedonker, inbraakgevoelig ! Verderop, zelfde pad, Kweldergrasveld, 

Hooigrasveld +  Helmgrasveld: 14 lantarenpalen. Graag bij ons ook verlichting 

(consequent ?)  

Alleen daar waar een serviceauto erbij  kan zal 

een lichtmast bijgeplaatst worden. De bewoners 

wordt  geadviseerd om zelf verlichting te plaatsen 

aan de schuur . Hiervoor is subsidie mogelijk via  

“www.veiligalmere.nl” 

  Bomen voorzijde Fluitekruidstraat 47 t/m 67: graag 10 i.p.v. 5: Zie 

handtekeningenlijst.  

Het aantal bomen blijft hetzelfde zoals op de 

presentatie tekening. 

  Groenstrook Weidekruidveld t/m Helmgrasveld  

- Moet behouden blijven ! 

- Geen bomen meer eruit: er zijn er de laatste jaren al genoeg 

weggehaald. 

 

Blijft behouden. 

Er gaat onderhoud plaatsvinden. 

Groenstrook  wordt gedund zodat er meer licht 
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Grote struiken ook laten staan 

- Verder “opschonen”is ok, niet teveel snoeien ! 

- Schelpenpad midden op : kan weg ! Er loopt nooit iemand, ook niet 

als het pas opgeknapt is (ik woon er al 25 jaar) 

- Op open plek van het weggehaalde pad, méér bomen/struiken planten 

hoog, geen lage struiken. 

op de bodem kan komen en natuurlijke 

verjonging zijn kans  

 

 

Voor het schelpenpad is een enquête gehouden. 

Het schelpenpad komt te vervallen naar 

aanleiding van de uitslag van de enquête. 

Schelpen blijven liggen, maar pad wordt niet 

meer onderhouden. We laten het dichtgroeien en 

indien nodig worden struiken bijgeplaatst. 

 

  Meer afvalbakken om zwerfvuil tegen te gaan. Er worden geen afvalbakken geplaatst. Ervaring 

leert dat afvalbakken extra afval aantrekken. 

20. Fluitekruidstraat  Langs achterkant woningen Fluitekruidstraat (62 t/m 49), dus tussen 

achtertuin en groenstrook, 3 à 4 lantaarnpalen (inbraakpreventie) 

Alleen aan de koppen van de achterpaden zal de 

gemeente een lichtmast plaatsen. De bewoners 

wordt geadviseerd om zelf verlichting te plaatsen 

aan de schuur. Hiervoor is subsidie mogelijk via 

“www.veiligalmere.nl” 

21. Fluitekruidstraat Graag zouden wij een bankje aanvragen voor de wandelroute achter de Hoge 

Ring (v.a. paardenweide – autoradam) 

Hier komt geen bankje. Dit trekt overlast aan en 

valt bovendien buiten het grootonderhoud 

project 

  Wat betreft de achterzijde en het pad van het eventueel aan te leggen 

schelpenpad, een groot verzoek om de bomen achter nr. 67 en 65 te laten 

staan i.v.m. privacy. 

Er is een enquête voor het schelpenpad geweest. 

De bomen blijven staan. Schelpenpad verdwijnt 

en bosstrook wordt gedund. 

22. Weidekruidveld  Wij zouden heel graag de oprit voor ons huis die niet meer in gebruik is en ook 

niet  gebruikt kan worden weg willen hebben. Wel willen we graag een voetpad 

houden. Nu is het zo’n kaal stuk, stoep/oprit waar niets mee gebeurt. Ik heb 

een goudsmederij aan huis dus het zou ook wat veiliger zijn.  

De oprit is oorspronkelijk bedoeld als garage-

oprit en moet daarom voor toekomstig gebruik 

als oprit beschikbaar blijven. 

23. Weidekruidveld  We hebben handtekeningen opgehaald voor ons hele hofje dat wij geen bomen 

willen hebben, maar die er nu staan allemaal weghalen.  

De inrichting van de hofjes is geënquêteerd. De 

enquête is d.m.v. een bewonersbrief met u 

gedeeld. De definitieve inrichting is de vinden op 

www.almere.nl/gokruidenwijk 

24. Bonenkruidstraat Weg Weidekruidveld verbreden tussen 15 en 27. We gaan de weg niet verbreden, dit  is niet goed 

voor de veiligheid. 

  Parkeerplaats naast nr. 14 veel te donker, kan er niet verlichting geplaatst 

worden. 

Verlichting wordt aangepast. 

25. Bitterkruidpad  Op de kaart staan nu in de Loogkruidstraat (even nrs.) Bitterkruidpad, 

Loogkruidstraat (oneven nrs.) Hartekruidpad en Mintkruidstraat NUL 

bomen. 

Er zijn tientallen bomen omgezaagd en wij zouden het zeer op prijs stellen als 

er minstens een paar boompjes terug geplaatst worden. Het ziet er nu zeer 

armoedig uit.  

Er worden geen bomen in de bestrating en langs 

de paden geplant, omdat er niet voldoende 

ruimte voor bomen is. Er komt een onder 

beplanting met solitaire struiken welke voldoende 

kunnen uitgroeien tot mooi grote struiken.  
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  Kan er op de Kruidenweg weer een middenstreep aangebracht worden? Die is 

nu bijna afgesleten.  

Op wijkontsluitingswegen worden geen 

middenstrepen aangebracht. Hiervoor is de weg 

te smal. Met inleidende streep wordt het 

verdrijvingsvlak  hersteld. 

26. Bitterkruidpad Graag parkeerplaatsen op de groenstrook langs het talud. Dit gedeelte wordt 

nu kapotgereden en is een modderpoel. 

Tussen huisnummer 25 en 29 worden er 6 extra 

langsparkeervakken gemaakt. Parkeervakken 

worden uitgevoerd in grasbeton stenen. 

27. Gipskruidweg Graag de boom voor onze deur Gipskruidweg 155 een stukje opzij zodat de 

boom tussen 155 en 157 komt. Dit zal ±  1 ½ meter zijn. 

Alle bomen aan de Gipskruidweg komen recht 

tegenover elkaar te staan volgens vast stramien. 

    

  Ingeleverde brieven  

  Zaterdag 31 januari jl. nam ik,  net als meerdere belangstellende, deel aan de 

bomenwandeling. De opvang en verzorging was prima geregeld en de uitleg 

van de externe boomdeskundige over waarom sommige bomen wél en andere 

weer niet behouden konden blijven was zeer verhelderend. Tijdens onze 

wandeling was ook de projectmanager Meindert v.d. Valk aanwezig. Ik stelde 

hem wat vragen waarvan een aantal antwoorden terug te vinden waren op de 

site. 

 

  Waar wij (mede buurtbewoners) echter nog een vraag bij hebben is het 

volgende: 

 

  Zou tijdens het voorgenomen groot onderhoud Kruidenwijk de mogelijkheid 

bekeken kunnen worden om de twee grote “kersenbomen”, die beiden op 

de hoek van de groenzoom gelegen op de hoek Borstelgrasstraat/Hooigrasveld 

staan, te kappen dan wel te laten vervangen door een ander soort boom? 

De reden voor dit verzoek is omdat deze bomen inmiddels ver boven onze 

daken uitgroeien waardoor er (zon)licht wordt weggenomen in onze tuinen 

(staan al ruim 25 jaar).  

Ook geven de bomen gedurende de vruchtperiode een enorme overlast van 

kersen. Deze kersen worden door de vogels gegeten en produceren veel 

“kersenpap”en “kersenpoep”op straat maar ook in de omliggende tuinen. 

Gevolg; het buiten drogen van wasgoed is niet mogelijk i.v.m. het rode 

vruchtvlees en de rode uitwerpselen die de vogels in de omliggende tuinen 

laten vallen. Zij gaan n.l. op de daken zitten om daar de kersen te verwerken. 

Ook worden de zonneschermen, parasols en de terrastegels letterlijk besmeurd 

met deze uitwerpselen. Dit is al jarenlang het geval. 

De (verkeers)veiligheid is ons inziens door de vallende kersen ook in het 

geding. Ouderen, veelal moeilijk te been, hebben wij zien glibberen door een 

grote hoeveelheid “kersenpap”op de stoep. De takken reiken n.l. tot over de 

stoep. Door te gaan lopen op de rijbaan i.p.v. het lopen op de stoep wordt 

getracht dit te vermijden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. 

Er gaat onderhoud plaatsvinden. Daarbij zal ook 

gekeken worden of de 2 kersenbomen nog 

verwijderd worden.   

 

  Ik zou u willen verzoeken ons verzoek binnen het projectteam te bespreken, 

zodat op basis van genoemde argumenten een adequate beslissing genomen 
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kan worden. 

 

Wij zijn te allen tijde bereid u van een nadere toelichting te voorzien. Ik hoop 

op u begrip voor deze situatie en zie uw reactie met belangstellingen tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de medebewoners 

 

 

28. Tasjeskruidstraat Diverse vragen via ingezonden brief Brief is apart beantwoord. 

29. Gipskruidweg  Zie brief + tekening hofje (meegenomen in enquête) Het voorstel van de bewoner wordt overgenomen 

met uitzondering van speeltoestel en verbreding 

paden.  

    

30. Dalkruidstraat  Tijdens de 2
e
 informatieavond is mij verteld dat de groenstroken rond de 

tuinen in de Ebbenkruid-, Dalkruid- Penningkruidstraat allen geheel 

opnieuw  

worden ingeplant. 

Hiertegen maak ik ook mede namens mijn straat bewoners bezwaar. 

Dit zijn nu juist deze struiken en bosschages waarin vogels nestelen en leven. 

Als deze struiken verdwijnen is dat een enorme verstoring van m.n. de 

vogelpopulatie. 

Een ander gevolg is dat de privacy in geding komt. De struiken zijn nu 

voldoende dicht om inkijk in de tuinen te voorkomen. Als de struiken 

verdwijnen is het nieuwe aanzicht niet best. Hagen en struiken hebben aan de 

straatzijde onvoldoende kunnen uitgroeien.  

Mijn verzoek is dan ook ons bezwaar te honoreren en de bestaande 

groenstroken te handhaven 

Helaas zijn we genoodzaakt struiken te 

verwijderen i.v.m. ophoging. We gaan nieuwe 

struiken planten en solitaire heesters.  

Om er voor te zorgen dat de wijk weer zo snel 

mogelijk groen is planten wij grotere maten dan 

gebruikelijk.  

31. Beursjeskruidstraat  Ik heb wat fouten geconstateerd in het ontwerp voor de inrichting van ons 

hofje. 

Deze heb ik aangegeven op het formulier, echter ik wil het ook nog digitaal 

doen. 

 

Wij zijn het niet eens met dit ontwerp en wel om de volgende redenen: 

 

1. Het groenstrookje naast nummer 2 hebben wij ( nr. 2 en nr. 4) 

geadopteerd. Dat betekent dat wij het onderhouden en aanplantingen hebben 

gedaan en dat wij daar dus geen veranderingen in willen en zeker geen boom 

zoals aangegeven in het ontwerp. 

2. Verder is er een steegje naast de woning van nummer 2 wat toegang 

geeft tot het hofje. Dat is bestraat en zal opnieuw bestraat moeten worden. Dit 

steegje is geen eigendom van nummer 2 maar van de gemeente en zal dus ook 

opnieuw bestraat moeten worden. Dit is niet terug te vinden in het ontwerp. 

 

 

 

 

 

 

In overleg met bewoners komt er weer hortensia 

terug (roze) 

 

Tot aan de gevel is eigendom van de gemeente 

en zal worden herstraat. Het overige gedeelte is 

gedeeld met uw buren. 

Er komt geen extra lichtmast, max. 2 per hofje.  

Het staat de bewoners vrij om extra licht aan de 

schuurtjes te bevestigen. Voor subsidie 
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3. Er zou een extra lichtmast geplaatst worden op het hofje bij ingang 

Gipskruidweg / Vingerhoedskruidstraat. 

Deze lichtmast is ook op het ontwerp niet terug te vinden. 

 

mogelijkheden verwijzen wij naar:  

www.veiligalmere.nl 

32. Bolkruidstraat  Helaas konden wij niet aanwezig zijn op de 2e informatie-avond betreffende 

het groot onderhoud in onze wijk. 

Graag zou ik nog een verzoek in willen dienen. 

Wij wonen op de Bolkruidstraat 15. Wij hebben, evenals al onze buren uit 

deze straat geen achteruitgang vanuit onze achtertuin. Er is namelijk 

zichtgroen ingepland op het stukje grond dat aan onze tuinen grenst. 

Tuinvergroting is al eens aangevraagd, echter helaas afgewezen. Onze vraag bij 

de eerste informatie-avond was om een klein stukje straat van de stoep door 

het zichtgroen te laten aanleggen door jullie, zodat we allemaal via de 

achterkant onze tuin in kunnen. Helaas zie ik dit niet terug op de kaart. 

Nu hebben veel bewoners door de jaren heen zelf een straatje aangelegd om zo 

toegang te krijgen tot hun achtertuin. Hetgeen resulteert in verschillende 

soorten bestrating. 

Mijn verzoek is of u hier nog eens naar zou willen kijken en wellicht is er een 

manier te vinden om toch een stukje stoep van de straat naar de tuinen te 

realiseren. 

 

Alvast wil ik u bedanken voor uw belangstelling en meedenken.  

Graag verneem ik uw reactie. 

Niet wenselijk.  (niet gehonoreerd). Het groen 

aan de achterzijde van de woningen is een groene 

muur voor de woningen die er op uitkijken, zicht 

groen. Tevens grenst dit groen aan de weg, 

rijbaan en dit levert gevaar op als er 

achteruitgangen zijn. 

 

 

Dit wordt niet gehonoreerd. Deze stroken zijn 

eigendom van de gemeente. 

33. Doddegrasweg Ik heb de enquête ontvangen over de inrichting van ons hofje.  

Wij wonen op de Doddegrasweg 40 en het gaat over de inrichting van hofje nr. 

26. 

  

Bij de antwoorden die gegeven zijn op de site ging ik er vanuit dat als er een 

akkoord is gegeven dat dit dan ook wordt 

toegepast bij de inrichting van het hofje. 

Bij de vragen van de bijeenkomst 12 november 2014 staat op blz. 10 nr. 20 

een akkoord voor het laten staan 

van de hazelnootboom en het plaatsen van een haag ongeveer 1 meter vanaf 

het pad om het voetballen tegen te gaan. 

Dit is niet terug te vinden op het nieuwe ontwerp. 

Wel komt er een walnootboom op verzoek van iemand. 

Tevens komen er 3 amberbomen maar die worden ongeveer 10-20 meter 

hoog. Krijgen we dan niet weer het probleem 

dat die te hoog worden? 

  

Graag bericht of de hazelnootboom blijft staan en de hagen geplaatst worden. 

  

 

 

 

 

De rode cirkel geeft aan  

dat de speeltoestellen op deze plaats worden 

verwijderd. 

En de blauwe cirkel geeft aan dat de 

tafeltennistafel op deze plaats blijft bestaan. 

 

 

Dit is akkoord. Hazelaar blijft staan en er worden 

hagen geplant.  De amberbomen worden maar 8 

meter hoog. Deze hoogte zal bereikt zijn over 

zo’n 20 jaar. 

 

De blauwe cirkel houdt in dat het speeltoestel 

blijft behouden. De rode cirkel houdt in dat het 

betreffende speeltoestel wordt verwijderd. 
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Kunt u aangeven wat de grote rode en blauwe cirkel betekenen in het midden 

van de afbeelding van hofje 26? 

34. Bolkruidstraat Beste Lezer of lezeres, 

Ivm ziekte was ik helaas niet in de gelegenheid de inloopavond van afgelopen 

donderdag 26 maart te bezoeken. 

Zoials u in uw brief aangeeft, is het ook mogelijk om per mail te reageren. Dat 

heb ik de vorige keer ook gedaan, er is toen geen enkele input van mij in uw 

overzicht verwerkt. Ik vertrouw erop dat mijn input dit keer wel wordt 

verwerkt en dat er ook wat mee wordt gedaan. 

  

Allereerst stel ik mij op het standpunt: een boom voor een boom. M.a.w. voor 

elke gekapte boom moet er een terugkomen.  

  

Hieronder mijn overige wensen: 

1) Alle bomen terug op de Gipskruidweg,  Fluitekruidstraat, 

St.Janskruidplantsoen bij de speelplaatsen (hier zijn onnodig veel bomen 

weggehaald) de Lintgrasstraat. 

  

 

 

 

 

2) Ongemoeid laten van al het groen op het Knopkruidpad, dit  t.b.v. onze 

privacy. In november heb ik u dit gemaild, maar ik heb dit niet zien 

opgenomen in het totaaloverzicht 

  

 

 

 

3) Absoluut geen parkeerplaatsen erbij t.h.v. volkstuintjes bij de 

Bolkruidstraat. Er is geen tekort aan parkeerplaatsen, zeker gezien het feit dat 

hier illegaal bedrijfswagens worden geparkeerd. Deze dienen op een 

bedrijventerrein te worden geparkeerd en niet in een woonwijk.  Het betreft 

hier 4 a 5 bedrijfswagen/aanhangers.  Verder dienen bewoners met een garage 

hun auto's hierin te parkeren. Ook mensen met een camper of caravan mogen 

hier volgens de wettelijke regelgeving slechts een paar dagen staan en niet 

wekenlang. 

  

4) Boompjes terug in de Bolkruidstraat aan de kant van de volkstuintjes. Deze 

4 bomen wil ik terug hebben. Er mag sowieso niet 5 meter vanaf een hoek 

worden geparkeerd en 

de bomen geven dit aan. Het aantal parkeerplaatsen hier moet gelijk blijven en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is dit niet mogelijk, in deze smalle 

groenstrook is dit niet wenselijk. 

 

 

 

 

 

Door de behoorlijke ophoging zijn wij helaas 

genoodzaakt het groen te vervangen. 

Om er voor te zorgen dat de wijk weer zo snel 

mogelijk groen is planten wij grotere maten dan 

gebruikelijk. 

 

 

 

Dit is akkoord, er is parkeren op eigen erf. Extra 

parkeerplaatsen op de Fluitekruidstraat. 

 

 

 

 

 

 

Dit valt buiten de werkgrenzen van het GO. 

 

Hier staan voldoende bomen, er zullen geen 

bomen bij geplant worden.  

Hier worden 2 palen teruggeplaatst. 
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dat kan alleen als op de hoeken bomen worden geplaatst 

  

5) Ook de 2 bomen aan Bolkruidstraat bij de volkstuintjes bij Knopkruidpad 

markeren een afscheiding, zodat deze bewoners niet over auto's hoeven te 

klimmen om bij hun huis te kunnen komen, ook deze wil ik terug.  

  

6)  Eén boom terug op de hoek van Bolkruidstraat oneven/Fluitekruidstraat, 

zodat deze plek niet meer als illegale parkeerplaats wordt gebruikt. Niet de 

boom die hier stond was de oorzaak van verzakking maar de veelal vaak 2 

auto's die hier geparkeerd staan. Overigens is voor dit hier parkeren geen 

noodzaak,  binnen 1 meter loopafstand is parkeerruimte beschikbaar. 

  

7) Boompjes terug Bolkruidstraat oneven t.h.v.  nr. 9 en nr. 15 (achterkant St 

Janskruid- 

plantsoen). 

  

Ik vertrouw erop dat u deze keer mijn input wel opneemt in het overzicht en 

vooral 

ook dat u mijn wensen honoreert. 

 

 

Dit wordt wel plantsoen er komt echter geen 

boom terug. 

 

 

 

 

Deze stroken zijn te smal voor bomen. Hier komt 

een basisbeplanting met solitaire heesters. 

35. Basilicumweg 

 

 

 

Dit betreft fase 3. 

N.a.v. jullie enquête m.b.t. de inrichting van het hofje achter ons, heb ik nog 

een extra opmerking. 

Het zou fijn zijn als er extra verlichting zou kunnen worden geplaatst. Mogelijk 

dat jullie een extra lichtmast kunnen plaatsen. De verlichting van 1 paal is niet 

voldoende om alles te verlichten. 

 

Daarnaast nog de vraag of het haalbaar is om een extra drempel te plaatsen thv 

onze woning aan de Basilicumweg (256) Er wordt ondanks de hoeveelheid 

drempels veel geracet op dit kleine stukje rondom de snackbar.  

Misschien dat het door de nieuwe indeling met de nieuwe parkeerplaatsen al 

wordt meegenomen, maar anders is dit misschien nog een idee om over na te 

denken. 

 

 

Er wordt ondersteunende verlichting langs de 

Basilicumweg geplaatst.  Kijk eens naar subsidie 

kleine veiligheidsprojecten op 

www.veiligalmere.nl 

 

Dit is door de aanwezigheid van parkeerplaatsen 

technisch niet mogelijk.  

36. Schotelmospad Hallo, 

Naast het adres Krulmosstraat 16 is jaren geleden door de bewoner zelf een 

boom op de gemeentegrond geplant. Deze boom wijkt af van het bomen 

beleid. Immers staan in de kruidenwijk Eikenbomen en notenbomen , maar 

geen berkenboom, als dit nu een kastanjeboom was, dan had men dit 

eventueel kunnen accepteren. Maar ook dan had ik bezwaar aangetekend 

vanwege te hoogte van deze boom. Inmiddels is deze boom dusdanig hoog , als 

de bladeren aan de boom zitten te weinig ochtendzon in mijn keuken heb. Nu 

de gemeente bezig is met groot onderhoud en de bewoner de mogelijkheid 

benut heeft om de tuin te vergroten lijkt het logisch dat deze boom in eigen 

tuin geplant kan worden. 

Dit betreft fase 2. Fase 2 is reeds in uitvoering. 

Voor vragen over de uitvoering kunt u terecht op 

het inloopspreekuur in de keet aan de Mosweg 

op maandags van 15.00-16.00 uur.  

http://www.veiligalmere.nl/
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Als de gemeente nu eigenaar is geworden van deze boom betekend dit tevens 

extra kosten post van jaarlijks 1000,- € voor onderhoud.  Aangezien wij als 

gemeente op alle fronten moeten bezuinigen lijkt mij dit geen goed plan om 

bomen in beheer te nemen die door bewoners elders op goed geluk geplant 

worden. 

Kunt u ergens een toestemming vinden  welke ambtenaar deze vergunning  

had afgegeven om deze  Berkenboom op de gemeente grond te planten, en te 

onderhouden ? 

Graag zie ik net als de rest tussen de groenstrook hetzelfde bomen beleid 

gehandhaafd.  

 

37. Kweldergrasveld  Goedemorgen, 

 

Op de tekening staat dat er bomen worden geplaatst op het hofje 

Doddegrasweg, kweldergrasveld, gipskruid, pampagrasstraat. Deze 

Amberbomen komen wel erg dicht bij de tuinen te staan van kweldergrasveld 

en Doddegrasweg. Deze bomen worden 8-15 m hoog. Dan hebben we straks 

weer hetzelfde probleem dat de bomen te hoog worden en zon uit te tuin 

wegnemen.  

Verder heb ik de vraag wat het rode rondje met de kruis en blauwe rondje met 

smiley ter hoogte van de tafeltennistafel betekent.  

 

Hopende op een spoedig antwoord 

 

 

 

Akkoord, bomen zullen worden opgeschoven 

naar het midden van het hofje.  

 

 

 

De rode cirkel geeft aan dat de speeltoestellen op 

deze plaats worden verwijderd. En de blauwe 

cirkel geeft aan dat de tafeltennistafel op deze 

plaats blijft bestaan.  

 

 

38. Pampagrasstraat Hier is geen rekening gehouden met bejaarden die in de senioren woningen 

aan het kweldergrasveld en de Struisgrasstraat wonen (gemiddelde leeftijd 83 

jaar) 

De nieuwe opstelplaatsen mogen misschien iets handiger zijn voor de 

vuilnisophalers het zijn echter ondoenlijk te bereiken voor de bejaarden en 

invaliden. 

Namens alle bewoners van deze woningen vragen wij u de opstelplaatsen niet 

te verplaatsen. 

Houdt ze beide in de Pampagrasstraat!! 

De nieuwe opstelplaatsen worden minimale 

afstand verplaatst. 

39. Fase 2 Blijven de speeltoestellen in het hofje achter helmgrasveld, gipskruidweg, 

zoutgrasstraat en cypergrasweg staan of komen er nieuw speeltoestellen? Dat 

het wel een speelparadijs voor de kinderen blijft. 

Het telefoonnummer klopt niet in de brief. 

De situatie blijft bestaan zoals hij nu is. Er komen 

geen nieuwe toestellen bij. 

40. Hartekruidpad Ik heb een vraag over de parkeer plaatsen die er zouden bij komen volgens de 

tekening,( fase 4 kaart 2) 

Ik woon zelf op het Hartekruidpad 1 de hoekwoning. 

Nou zie ik dat er op de tekening  naast mijn huis 2 parkeer plaatsen erbij 

komen, rechts naast mijn tuin. 

 

 

 

Er is in dit deel veel behoefte aan 

parkeerplaatsen. Helaas zijn deze locaties 
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Nou ben ik daar  niet zo blij mee, om dat als ik lekker in mijn tuin zit en 

mensen daar hun auto neer zetten,  dan zit ik midden in de uitlaat gassen. 

En dat vind ik niet fijn. 

  

Dus mijn vraag is , wat is er aan te doen en bij wie moet ik daar voor wezen. 

nagenoeg de enige mogelijkheid om hierin te 

voorzien. 

 

41. Dadelklaverstraat  

ik heb u net aan gesproken over het hofje dat grenst aan de 

dadelklaverstraat/zoutgrasstraat. 

hier grenst ook de cypergrasweg aan en aan die zijde zit een brandgang. 

deze brandgang wordt met regelmaat gebruikt door buurtbewoners om met de 

auto op het hofje te komen. 

er stond een paaltje met vergrendeling maar die ligt plat. 

gezien de aanpak van het hofje is het naar mijn mening niet meer mogelijk dat 

de auto s te pas en onpas op het hofje rijden. 

dus gaarne een nieuw paaltje met slot waar alleen de nodige mensen gebruik 

van hoeven maken. 

<groenvoorziening/brandweer> 

  

s.v.p. gelieve het paaltje liever gister dan morgen, want het mooie weer komt 

straks en staat 

er soms de hele dag auto s met aanhanger in de brandgang. 

en kunnen de kinderen niet eens het hofje op omdat de poort geblokkeerd is 

  

 

 

 

 

 

Voor deze vraag is vanuit wijkregie een enquête 

uitgeschreven. 

Het voornemen was om het paaltje medio juli 

2015 te plaatsen. Het is echter gebleken dat 

hiervoor nog een verkeersbesluit genomen moet 

worden. Wij hebben deze procedure inmiddels 

opgestart. Het besluit zal op de gebruikelijke 

wijze gepubliceerd worden, waarna het voor 

belanghebbenden nog mogelijk is om bezwaar te 

maken. Zodra het verkeersbesluit definitief is zal 

het paaltje worden geplaatst. 

 MRS meldingen   

42. Loogkruidstraat  Locatie: Kruidenweg  

  Melding: graag zouden wij een "schelpenpad" in het groenstrookje zien gelegen 

tussen de busbaan en kruidenweg. Zodat de hondenmensen hun honden niet 

meer uitlaten op de groenstrook achter onze tuinen maar in dat loze stukje 

groen gaan lopen. Mensen lopen nou eenmaal liever op een paadje dan door 

het hoge gras. Het zou ons woongenot heel wat aangenamer maken als we de 

stank van de hondendrollen kwijt zouden zijn. 

 

Dit is akkoord. 

43. Pampagrasstraat Mevrouw wenst geen boom voor haar woning, deze wordt geplant binnenkort. Bomen komen volgens plan, er staan nu ook 

bomen en in de ondergrond worden er 

plantgaten gemaakt en er komen smal opgaande 

bomen.  Deze worden dus niet zo breed als de 

oude bomen. 

Deze wordt geplant op de lijn van de erfgrens 

met de buren, dus tussen de woningen. 

 Tussentijds gekomen 

brieven 

  

44. Loogkruidstraat In de groenstrook langs de singel tussen de Loogkruidstraten (even en oneven Beplanting wordt vervangen zowel in het talud 
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nummers) is de groenbeplanting dringend aan vernieuwing toe.  Onderhoud 

beperkte zich tot  het periodiek snoeien van struiken en het omzagen van 

bomen (de kleine, de grote blijven staan). Het periodieke aanzicht heeft in 

ieder geval geleid tot het illegaal storten van alle mogelijke tuinafval. 

 

De levensverwachting van de achterblijvende grote bomen is positief ingeschat, 

maar zullen schaduw werpen op de nieuwe aanplant (bomen en nieuwe 

aanplant zijn qua grootte niet in verhouding). Om de groeikansen te 

stimuleren, zou hier door de Gemeente wellicht nog een kritisch naar gekeken 

kunnen worden? 

 

Op de conceptplanning van 19 februari 2015 staan, ter compensatie van de 

gerooide bomen uit het Bitterkruidpad, drie nieuwe bomen (code 092, Elzen) 

ingetekend. 

 

Deze Els is niet een erg geschikte boom; werd de grootte aangevoerd als reden 

tot rooien elders in de wijk, wordt de grootte nu een probleem voor de nabije 

toekomst. Drie van deze bomen ter hoogte van Loogkruidstraat 29 lijkt mij 

derhalve niet passend. Een beschaduwde tuin op het zuidwesten kan niet de 

bedoeling zijn door deze voorlopige keuze door de Gemeente. Voorkeur zou 

zijn, voor bomen die minder hoog worden en wat meer sierwaarde hebben. 

Pruimenboom (code 337), Rode meidoorn (code 146), Japanse kers (code 

348) of Gouden Regen zijn mooie alternatieven. 

 

Voor zover mij bekend, is er tevens de mogelijkheid aanwezig, om het stuk 

groen grenzend aan de achtertuin in “eigen onderhoud” te kunnen nemen. 

Vooruitlopend op de  mogelijkheid om dit (alleen) kenbaar te maken tijdens de 

geplande inloopavond van 26 maart 2015, wil ik nu al de regels hieromtrent 

van u vernemen. 

 

In afwachting van uw reactie. 

als in de stroken. 

 

 

 

 

 

Het streven is juist om een gelaagde opbouw te 

krijgen en variatie (jaren als grootte) 

 

 

 

 

 

 

 

Het betreft hier een ander soort Els die beter 

geschikt is voor stedelijke beplanting. 

 

 

 

 

U dient hiervoor contact op te nemen met de 

wijkregisseur mevrouw Baij. Bereikbaar via 

telefoonnummer 14036 

45. De Specerij 45 De Specerij: in mijn straat (nr. 45) andere bomen dan Valse Acacia’s (426). 

Die kunnen ca. 15 m. hoog en 5 m. breed worden (veel groter dan recent 

gekapte sier-perenboompjes), te groot voor de relatief smalle straat. Een 

betere keuze is Zuilvormige Amberboon (244), een nieuwe boomsoort in onze 

gemeente is mij verteld door de bomenexpert op de 2
e
 inloopmiddag.  

 

 

 

 

 

 

Onder de juiste groei- omstandigheden kunnen 

deze bomen deze lengte bereiken, maar door het 

minimale plantvak zal dit niet bereikt worden, 

bomen in bestrating zijn tijdelijke bomen voor 

max. 10-15 jaar en dan zal de groei minimaal 

zijn. 

Deze bomen groeien door de kleine plantvakken 

max. tot 7 m hoogte en 1,5 m. breed. 

 

Boom zal opgeschoven worden naar oude locatie. 
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De nieuw te planten boom NIET in het midden tussen beide woningen nr. 45 

en nr. 46 planten, maar in overleg met bewoonster nr. 46, op de hoek van nr. 

46, de oude locatie. Dit i.v.m. een grote Dennenboom die op eigen grond, 

praktisch in het midden van onze huizen staat. De nieuw te planten boom en 

de Dennenboom zouden anders te dicht op elkaar komen te staan. Voor de 

andere nrs.  in mijn straat is dit ook door u aangepast. 

 

Tuinkruidenpad: Vernieuwen bestrating fiets- en voetpad. Wordt dit ook 

meegenomen in groot onderhoud? Nu zijn noodreparaties uitgevoerd. 

 

Tuinkruidenpad: Heraanplant Amerikaanse Eiken op opengevallen plaatsen, 

waardoor het patroon van bomenrijen wordt hersteld. 

 

 

 

 

 

 

Tuinkruidenpad/Marjoleinstraat – kruising: Voorkomen dat het grasperk 

stuk gereden wordt door auto’s gemeente en aannemers, en zoals nu het geval 

is, in een permanente modderpoel veranderd.  Planten van een boom of 

aanbrengen betonnen paal, of grasstenen (als deze niet stuk gereden kunnen 

worden door vrachtwagens ) o.i.d.? 

 

De Specerij: Blijft woonerfbestrating gehandhaafd? Wat zijn de zwarte lijntjes 

in de randen van de stoep op tekening, zijn dit waterafvoeren? Indien ja, dan 

ontbreken er een paar in mijn straat t.o.v. nr. 45. 

 

 

 

De Specerij: Enkele volwassen Lindebomen aan de buitenrand van  De 

Specerij (tussen Specerij en Stadswering) laten staan en in ruimere plantgaten 

zetten. Een paar van deze Linden hebben weinig tot geen wortel-opdruk.  

 

 

 

 

 

 

De Specerij: 

Alle te herplanten Lindenbomen in De Specerij langs stadswetering 

herplanten, zodat deze in ons deel van de wijk blijven. 

 

 

 

 

Dit fietspad valt buiten het groot onderhoud. 

 

Nee deze bomen zijn niet geschikt voor de 

kalkhoudende grond in de polder. T.z.t. zullen er 

nog meerdere eiken uitvallen en zal de structuur 

omgevormd worden naar een andere boomsoort. 

 

De aanwezige lindes zullen we proberen te 

verplanten bij de gracht tussen fietspad en 

rijbaan.  

 

 

 

De goot wordt volledig teruggebracht.  

 

 

 

 

De aanwezige lindes zullen we proberen te 

verplanten tussen de gracht en fietspad en rijbaan   

Specerij. 

Bomen in bestrating is een uitzondering als er 

anders geen oplossingen voor handen zijn, dit 

geeft beperkte mogelijkheden en zal de 

levensduur van de boom niet ten goede komen. 

Deze lindebomen proberen we te verplanten naar 

de andere zijde van de weg in de berm. 

 

Er zal 1 walnoot geplant worden. 

 

 

Dit deel wordt gedund.  

Dennen en mahonies worden gerooid en 

vervangen door hetzelfde soort.  
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De Specerij/hofje: Aanplant 2 walnotenbomen. Eén  

Walnotenboom planten op de plaats van gekapte boom. En verder is er weinig 

ruimte over op het grasveld voor een tweede Walnotenboom. Er zijn in 

werkelijkheid meer bomen (Beuken) dan op tekening is aangegeven.  Beuken 

op stuwwal evt. in overleg uitdunnen? Mahoniestruiken, bij tafeltennistafel 

voor het overgrote deel handhaven, bij de tafeltennistafel een rij verwijderen. 

Op de plaats van de kapot-gesnoeide Dwergdennen in overleg, andere 

struikbeplanting.  

 

Groene zone langs Specerij en Stadswetering: 

Geen bloembollenlint ! Dan komt De Specerij er wel heel bekaaid af, na het 

kappen van ca. 110 bomen (er worden er slechts 40 terug geplant) en 

verwijderen honderden struiken. Maar in plaats van het bloembollenlint, 

bloeiende, vruchtdragende struiken zoals rozenbottels (voor vogels). En deze 

voortaan niet laten snoeien (maaien) door ondeskundigen. En verder zou het 

aardig zijn om langs het water een paar houten bankjes te plaatsen, van hout 

afkomstig uit de bossen in Almere. 

 

Kruidenwijk: Compenseren (1:1) van alle verwijderde bomen in de 

Kruidenwijk volgens richtlijn Bomennota, door heraanplant in de 

Kruidenwijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte ben ik benieuwd naar uw visie op het openbaar groen in onze wijk 

en het groenonderhoud voor de komende 25 jaar. 

 

 

Er komt een bollen lint i.p.v. beplanting, 

hierdoor komt er meer differentiatie in het 

gebied. 

 

 

Helaas is dit gezien de oude locaties van de 

bomen (verharding, K + L, erfgrenzen niet 

mogelijk. Er komen noten. 

In de bomennota staat exact omschreven welke 

bomen in aanmerking komen voor een 1 op 1 

compensatie. De meeste bomen die verwijderd 

worden vallen niet onder deze groep.  

 

Na afronden van de groot onderhoud 

werkzaamheden aan groen en civiel zal de wijk 

overgedragen worden aan afdeling beheer. Het 

gebied zal dan weer in het dagelijks verzorgend 

onderhoud worden opgenomen. Voor het 

uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden 

heeft de gemeente een aannemer geselecteerd die 

deze werkzaamheden volgens een werkplan 

uitvoert. In dit werkplan staat omschreven aan 

welke kwaliteitseisen en beelden het werk moet 

voldoen (gras, sier beplanting, hagen, enz.) In dit 

plan staat omschreven hoe vaak het gras gemaaid 

wordt, het sierplantsoen geschoffeld wordt, de 

hagen geknipt worden, het onkruid van de 

bestrating verwijderd wordt enz. Al deze aspecten 

staan beschreven in dit werkplan, dat als leidraad 

gebruikt wordt. 

46. Loogkruidstraat Uit de tot nu toe verstrekte informatie is nog niet gebleken, dat de gemeente 

parkeervoorzieningen wil realiseren op de groenstrook langs de singel tussen de 

Loogkruidstraat (even nummers) en Loogkruidstraat (oneven nummers). Al 

jaren worden auto’s geparkeerd op het gras; twee jaar geleden heb ik dit, 

telefonisch, al te berde gebracht bij een van de medewerkers van die 

betreffende afdeling. “Met de herindeling zou hier rekening mee gehouden 

kunnen worden, maar tussentijds realiseren is geen optie”. Aldus de 

Tussen huisnummer 25 en 29 worden er 6 extra 

langsparkeervakken gemaakt. Parkeervakken 

worden uitgevoerd in grasbeton stenen. 
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medewerker.  

 

Bijgaande foto’s tonen hoe het is en hoe het zou kunnen worden (gerealiseerde 

parkeerplekken tussen Bieslook- en Anijsstraat). 

 

Op de site van de Gemeente staan ook diverse verzoeken van aanwonenden 

om parkeerplaatsen te creëren. Vooralsnog heeft de gemeente aangegeven, dat 

dit “niet akkoord” is. Dit is technisch niet mogelijk, zakt richt gracht, is  het 

argument. 

 

Ongetwijfeld zal hier iemand naar gekeken hebben, maar bijgaande foto’s 

leren, dat het niet onmogelijk is. Misschien moet er een extra voorziening 

worden aangelegd, maar gezien de afstand en het verloop naar de walkant, lijkt 

mij dit overdreven. 

 

Ook als de Gemeente niet overgaat tot aanleg, zal het parkeren op de (opnieuw 

ingerichte groenstrook) weer plaatsvinden. Niet fraai en een blijvende 

achteruitgang voor de buurt en zijn bewoners. 

 

Wij verzoeken de Gemeente om serieus op ons verzoek in te gaan  en de aanleg 

van bedoelde parkeerplaatsen te heroverwegen, teneinde deze op te nemen in 

het definitieve inrichtingsplan. 

 

Ook namens de bewoners. 

 Contact: Hooigrasveld  Handtekeningenlijst + kaartje situatie 

Het woonhuis nr. 38 heeft geen bezwaar tegen de uitbreiding van de 

parkeerplaats. 

 

 

 


